
Resum del ple de l’Ajuntament de Manresa de 20 setembre del 2012

Comença el  Ple a les 19:15 amb l’absència d’un regidor d’ERC i d’un del PP (que 
s’incorpora posteriorment). Ni els Donar comptes ni els Dictàmens preseten excessiu 
interès. 
En el capítol de les Mocions, es comença per la de la CUP en suport als afectats per la 
càrrega policial de la nit del correfoc. Davant molt de públic intervé un representant dels 
afectats,  que fa  una  narració  dels  fets  molt  crítica  amb l’actuació  dels  Mossos  i  la 
Policia Local, i un representant de l’entitat Manresa de Festa, que admet que hi va haver 
manca  de  previsió  per  part  de  l’organització.  En  el  debat,  la  CUP justifica  que  es 
demani  la  dimissió  de  la  regidora  de  Seguretat  Ciutadana,  adduint  que  ella  n’és  la 
responsable política i que aquest cas es suma a les dues morts esdevingudes arran d’una 
detenció policial els darrers dos anys. Els grups de CiU i PSC presenten una moció de 
substitució en la qual s’admeten errors, es lamenten els fets i es comprometen a revisar 
protocols de cara l’any que ve. Tots els grups voten a favor d’aquesta proposta amb 
l’accepció de la CUP i ERC.
La segona moció és d’ERC i és en defensa del dret a l’avortament i, més concretament, 
en contra de les modificacions legals que vol introduir el PP. La CUP fa una defensa 
d’aquest  dret  i  relaciona  l’iniciativa  del  PP amb l’atàvica  obstinació  de  determinats 
sectors de la societat per limitar i reprimir la sexualitat humana i, sobretot, la de la dona. 
La moció s’aprova amb els vots d’ERC, CiU, PSC i CUP.
La moció sobre el dret a l’autodeterminació proposada per CiU i ERC torna a unir a 
l’espanyolisme (PP, PXC i PSC) però aquest cop el portaveu del Grup Socialista declara 
que el seu partit no serà un obstacle perquè el poble català pugui escollir el seu futur en 
un referèndum. La moció s’aprova.
Moció del PP a favor de construir urinaris públics que no prospera. I dues mocions de 
PXC, a favor d’eliminar el Senat espanyol i de comprar airbags per les motos de la 
Policia Local, que es rebutgen sense debat.
En el Donar compte de les resolucions de les Juntes de Govern local, la CUP i el PP 
intervenen per parlar de la modificació del contracte d’explotació de la zona blava i dels 
aparcaments  municipals  i  de  la  possible  nova  gestió  de  la  concessió  de  la  Piscina 
Municipal. La CUP recorda que el contracte amb l’empresa EYSA és molt desfavorable 
per la ciutat i que és la conseqüència del desastre de la Plaça de la Reforma. Pel què fa a 
la Piscina, la CUP adverteix que s’oposarà a que el forat econòmic deixat per la mala 
gestió del CNM i pel mal  seguiment de la concessió per part  l’Ajuntament l’acabin 
pagant els treballadors.

A tres quarts d'onze finalitza la sessió

Comissió de regidoria       CUP Manresa


